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Den mystiske kiste Karina Palm Hent PDF Børnebøger handler (af indlysende grunde) oftest om børn. Men
de henvender sig til hele familien, og med Den mystiske kiste søger Karina Palm at udvide persongalleriet i

det traditionelle børnebogsmysterium.

Der er de klassiske hovedpersoner; en fjollet lillebror, der forstår verden på sin helt egen måde, og hans
skråsikre storesøster, som ikke kunne drømme om at indrømme, hun ikke helt forstår den. Men de får under

opklaringen selskab af deres kærligt irriterende voksne søskende, der hjælper forældrene med alt det
praktiske. Den mystiske kiste fører den brogede familie fra dansk jul til caribisk sol, og den byder på
spænding, action, kærlighed og humor. Alt sammen serveret i børnehøjde – men med et glimt i øjet, de

voksne vil værdsætte.

Uddrag af bogen

“Lissi! Skynd dig at svømme ind til skibet. Skynd dig. Tag rebet,” råbte Ann.
I samme øjeblik så de en mørk skygge i vandet nogle få hundrede meter fra Lissi. Maggie og Ben skreg som

sindssyge på deres søster. Skyggen kom nærmere.
“Skynd dig, Lissi!” råbte Ole. Hun vendte sig mod skyggen og fik øje på den. Lissi svømmede som en gal
tilbage mod skibet. Hun tog fat i rebet og forsøgte at kravle op, men hendes våde hænder kunne ikke holde

fast, og hun gled tilbage i vandet. Skyggen var nu næsten helt henne ved hende. Den kom op mod overfladen.
En trekantet finne brød vandoverfladen og gled tæt forbi Lissi. Hun skreg. Panikken på dækket var nu total.

Om forfatteren

KARINA PALM er født i 1963 i Odense. Hun er uddannet bygnings- og dekorationsmaler, men måtte stoppe
arbejdet pga. en skulderskade. Nu har hun i stedet kastet sig ud i de kreative udfoldelser og tegner, maler og

skriver ivrigt. Hun bor i Mern på Sydsjælland med sin familie.
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